
Всяка година, във Великобритания 900 човека развиват рак на белия дроб след вдишване на прах 
от материали като камъни, хоросан или тухли.

Силициевият прах е резултат от действия като пробиванe, стъргане, рязане, разбиване и 
натрошаване на пясък на камъни, бетон, плочи, керемиди, някои пластмасови изделия, както 
и много други. Микроскопични частици от този фин прах могат да увредят дробовете Ви 
завинаги.

- Използвайте локална вентилационна система за премахване на праховите частици 
от въздуха – дори за краткосрочни дейности.

- Носете респиратор, ако е необходимо.
- Споделете с ръководителя си, ако имате проблем с оборудването си.

NO TIME
TO LOSE

Не вдишвайте прах – 
намалете риска 
от развитие на 

емфизема, силикоза 
или рак на белия 

дроб.

СЪВМЕСТНО С

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ПРЕБОРИМ С РАКА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Институцията по безопасност и здраве при работа на Великобритания (IOSH),
организира кампания с цел намаляване на високия брой преждевременни смъртни случаи,
дължащи се на рак на работното място – научете повече на www.notimetolose.org.uk/bulgaria

КОНТРОЛ НА ПРАШНИТЕ ОБЛАЦИ



НАМАЛЕТЕ КОЛИЧЕСТВОТО ПРАХ
Силициевият прах може да Ви убие.

Всяка година, във Великобритания 900 човека развиват рак на белия дроб след вдишване на прах 
от материали като камъни, хоросан или тухли.

Силициевият прах е резултат от действия като пробиванe, стъргане, рязане, разбиване и 
натрошаване на пясък на камъни, бетон, плочи, керемиди, някои пластмасови изделия, както 
и много други. Микроскопични частици от този фин прах могат да увредят дробовете Ви 
завинаги.

Предпазете се от смъртоносния силициев прах, когато сте на работа. В зависимост от 
това каква дейност извършвате, Вашият работодател ще Ви каже какви действия да 
предприемете, както и кога. Възможно е, да се нуждаете и от специална маска.

NO TIME
TO LOSE

4 НОСЕТЕ ЗАЩИТНА МАСКА 5 ПОСЕТЕТЕ ОБУЧЕНИЕ

1 ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛОКАЛНА 
ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

2 РАБОТЕТЕ СЪС 
ЗАКРЕПЕНО КЪМ РЪЧНИЯ 
ИНСТРУМЕНТ СМУКАТЕЛНО 
УСТРОЙСТВО

3 НАМОКРЕТЕ ПРАХА

СЪВМЕСТНО С

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ПРЕБОРИМ С РАКА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Институцията по безопасност и здраве при работа на Великобритания (IOSH)
организира кампания с цел намаляване на високия брой преждевременни смъртни случаи,
дължащи се на рак на работното място – научете повече на www.notimetolose.org.uk/bulgaria
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